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Fíricí Fónta 

• Ar an 16ú Bealtaine 1999, shéid 23,680 duine bolgáin ar feadh nóiméid amháin ag 

Páirc Upton, roimh chluiche sacair idir West Ham Utd agus Middlesbrough.

• Sa bhliain 1997, shéid Fan Yang ó Mississauga, Ceanada balla bolgáin a bhí 32m ar 

fad agus 4.5m ar airde, ag an Halla Kingdome i Seattle, Washington. Bhí tomhais 144

mhéadar cearnach (square metres) sa bhalla. Mhair an balla bolgáin seo ar feadh

idir  5 agus 10 soicind. Bain úsáid as do shlat mhéadair go bhfeicfidh tú cé chomh 

fada agus a bhí an balla.

• Ar an 9ú Lúnasa 1996, shéid Alan McKay ón Nua-Shéalainn (New Zealand) bolgán a 

bhí 35m ar fad. Rinne sé an bolgán as meascán de leacht níocháin, glicrín agus uisce

– díreach mar a rinne tusa! An féidir leat bolgán níos faide a shéideadh? 

• Ainm greannmhar i mBéarla ar charr an-bheag is ea ‘bubble car’. Bíonn na 

mioncharranna (micro cars) seo níos lú ná 3 mhéadar ar fad. Bíonn níos lú ná 700cc

fuinnimh san inneall. Ní bhíonn spás ach don tiománaí agus do phaisinéir amháin.

Bhí an-tóir (popular) ar na carranna seo thart ar caoga bliain ó shin. Uaireanta ní 

raibh ach trí roth orthu – ceann chun tosaigh sa lár, agus dhá cheann ar chúl. Tá 

mioncharr nua – an ‘smart car’ – le fáil anois. An bhfaca tú ceann díobh seo riamh? 

• Rinne Walter Diemer guma bolgáin (bubble gum) sa bhliain 1928 den chéad uair. Bhí

sé ag obair le comhlacht (company) a rinne guma coganta (chewing gum) i 

Philadelphia. Rinne sé guma bolgáin trí thimpiste (by accident) nuair a bhí sé ag 

imscrúdú oideas (recipes) éagsúil le haghaidh guma coganta. Bhí an guma bolgáin 

difriúil ó na gumaí eile a bhí le fáil ag an am - ní raibh sé chomh greamaitheach 

(sticky), bhí sé níos insínte (stretchy) agus … d’fhéadfaí bolgáin a shéideadh leis!

Mhúin Walter do na díoltóirí (sales people) conas bolgáin a shéideadh agus ansin 

thaispeáin siadsan do dhaoine eile go raibh difríocht idir guma coganta agus guma 

bolgáin. Dubble Bubble a thug siad ar ghuma Walter.

I
s breá le gach duine bolgáin. Cén fáth?

An é toisc go bhfuil cruth foirfe (perfect)

sféarúil (spherical) orthu? Nó toisc go

bhfuil siad chomh leochaileach (fragile) sin?

B’fhéidir gur maith le daoine an chaoi a

mbíonn siad ar snámh (floating) sa ghaoth,

agus an chaoi a mbíonn dathanna an tuair

cheatha (rainbow) le feiceáil iontu. San

eagrán seo d’Eureka, féachfaimid ar gach sórt

bolgáin. Féachfaimid ar bholgáin a

dhéanann daoine agus bolgáin a fhaighimid

sa dúlra (nature). Tá gníomhaíochtaí againn

a thaispeánfaidh duit conas bolgáin a

dhéanamh agus a imscrúdú. Ar aghaidh linn! 

Ceist a haon … cad é bolgán? Déanann tú

bolgán nuair a scaoileann (release) tú gás (aer

a bhíonn i gceist de ghnáth) isteach i leacht
(liquid) (uisce a bhíonn i gceist de ghnáth).

Bíonn bolgáin le feiceáil i ngach áit thart

timpeall orainn. Má bhí tú amuigh ag siúl

faoin dtuath nó trí pháirc, an bhfaca tú riamh

cúr (froth) bán lán de bholgáin ar dhuilleog

nó ar ghas (stem)? Bíonn an cúr seo le

feiceáil i rith Bealtaine agus Mí an Mheithimh

go hiondúil. Tugaimid seile cuaiche (cuckoo

spit) ar an gcúr seo. Is cosaint (protection) í

an seile cuaiche seo d’fheithidí (insects)

áirithe óga. Úsáideann an míol seile
cuaiche (cuckoo-spit insect / froghopper) sú

na bplandaí chun cúr a shéideadh.

Cosnaíonn (protects) na bolgáin sa chúr seo

na míolta óga óna naimhde (enemies).

Má bhíonn tú cois trá, coinnigh súil amach le

haghaidh feamainne (seaweed) darbh ainm

dúlamán na gclog (bladderwrack).

Bíonn dath glas-donn uirthi agus bíonn a lán

bolgán cosúil le balúin uirthi. Bíonn na

bolgáin seo lán de ghás atá cosúil le haer.

Cabhraíonn an gás seo an fheamainn a

choimeád ar snámh (afloat) suas díreach

nuair a thagann an taoide isteach.

Bolgáin bhreátha

TRASNA 
4. Beidh an t-urlár ________ má thiteann

meascán na mbolgán ar an urlár. (9) 

5. Measc _______ níocháin, glicrín agus

uisce le chéile chun bolgáin iontacha a

dhéanamh. (6) 

6. Bíonn cruth ________ ar bholgáin go 

hiondúil. (6)

7. Bíonn __________ an tuair cheatha le

feiceáil i mbolgáin. (8) 

9. Tá _________ iontach san eagrán 

seo d’Eureka le haghaidh bolgán. (6) 

SIOS
1. Nuair a thagann bolgáin le chéile, bíonn

cruth _____ ar an áit a gceanglaíonn 

siad. (4) 

2. An bhfuil cead _______ coganta a 

chogaint ar scoil? (4) 

3. Úsáideann báicéirí ________ . (6) 

4. ________ _______ a thugaimid ar an

gcúr bán ina mbíonn na míolta 

óga. (5,7)

8. Dúlamán na _____ a thugaimid ar 

fheamainn bholgánach. (5) 

Beidh na freagraí le fáil sa chéad eagrán eile.
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Déan bolgáin duit féin
Is féidir leat bolgáin a dhéanamh láithreach má tá buidéal folamh ‘squeezy’ agat (m.sh.

buidéal ina raibh leacht níocháin). Cuir faoi uisce é sa doirteal (sink). Fáisc (squeeze) go

bog é agus féach cad a tharlaíonn. Seo smaoineamh eile duit: cuir spúinse (sponge) tirim

faoi uisce. Cad a tharlaíonn nuair a fháisceann tú é? Cá as a dtagann na bolgáin, dar

leat? Ní mhaireann (survive) na bolgáin seo i bhfad. Cabhróidh an chéad ghníomhaíocht

eile leat bolgáin a dhéanamh a mhaireann níos faide.

BUNÁBHAIR:
• 750ml uisce     • 125ml leacht níocháin     • 125ml glicrín      • Babhla 
• Ábhair le haghaidh na slaite bolgáin m.sh glantóirí píopa, sreanga (wires).

(An féidir leat smaoineamh ar ábhair eile a bheadh go maith?) 

TREORACHA:
1. Measc an t-uisce, an leacht níocháin agus an glicrín sa bhabhla.
2. Fág an meascán thar oíche, más féidir.
3. Dear agus déan do shlat.
4. Fliuch í agus ansin tum (dip) í sa bhabhla bolgán go dtí go mbíonn sí clúdaithe 

leis an meascán.
5. Séid go bog.

DUSHLÁIN DUIT FÉIN AGUS DO DO CHAIRDE 
1. Tabhair dúshlán do do chairde – cé a shéidfidh an bolgán is mó? 
2. Cé a shéidfidh an bolgán is faide a mhairfidh? 
3. An féidir leat do mhéar a chur trí bholgán gan é a phléascadh? 
4. Bain úsáid as slata le cruthanna éagsúla orthu. An féidir leat bolgáin le 

cruthanna éagsúla orthu a dhéanamh? 

Uaireanta, cailleann bolgáin an cruth cruinn a bhíonn orthu nuair a dhéanann siad
teagmháil (contact) lena chéile nó le rud soladach (solid). Smaoinigh ar bholgán
gallúnaigh (soap) ag tuirlingt (landing) ar thaobh an fholctha fhliuch. Muna bpléascann
sé, is maol (flat) a bheidh dromchla an bholgáin atá ina luí ar an bhfolcadh.

DÚSHLÁN BREISE 
Bain triail as seo: Iarr ar cheathrar carad bolgán a shéideadh ag an am céanna. An féidir
libh na bolgáin a cheangal le chéile? An dtugann tú aon rud faoi deara faoin áit a
gceanglaíonn siad le chéile? An bhfuil sí cruinn nó maol? 

Bain triail as an oideas (recipe) seo agus déan bolgáin iontacha duit féin. Más féidir leat

an meascán (mixture) a dhéanamh lá sula dteastaíonn sé uait, beidh na bolgáin níos fearr

arís! Is féidir glicrín (glycerine) a cheannach ón bpoitigéar (pharmacist).

Conas balún a theannadh (inflate)
gan séideadh isteach ann! 

BUNÁBHAIR:
• Buidéal beag plaisteach (ina raibh deoch) • Uisce te   • Spúnóg siúcra  • Balún 
• Paicéad giosta bácála (ar fáil sa Rannóg Bháicéireachta san ollmhargadh) 

TREORACHA:
1. Líon an buidéal le huisce te go dtí go bhfuil sé leathlán.
2. Cuir isteach spúnóg amháin siúcra.
3. Cuir isteach an giosta.
4. Cuir an balún ar bharr an bhuidéil.
5. Croith an buidéal go cúramach chun na bunábhair a mheascadh.
6. Breathnaigh ar cad a tharlaíonn.
7. Cén fáth ar tharla sé seo, dar leat? 

DÚSHLÁN BREISE:
Cad a tharlódh dá gcuirfeá níos mó ná spúnóg amháin siúcra isteach? 
Conas a dhéanfá é seo a thástáil? 

Scannán Bolgánach
(bubble wrap)

Léigh tú ar an leathanach tosaigh go mbíonn bolgáin lán de ghás (aer a bhíonn iontu go

hiondúil), go bhfuil siad an-leochaileach (fragile) agus go bpléascann siad go héasca.

Ach uaireanta, bíonn bolgáin atá lán d’aer an-láidir ar fad. Mar shampla, is féidir scannán

bolgánach a úsáid chun rudaí leochaileacha a chaomhnú (protect). Seans maith gur imir

tú le scannán bolgánach am éigin, ag pléascadh na mbolgán le do mhéara. Ach an bhfuil

sé go maith chun rudaí leochaileacha a chaomhnú? Déan an ghníomhaíocht seo go

bhfeicfidh tú.

BUNÁBHAIR:

• Clúdach litreach líonta le scannán bolgánach 

• Clúdach litreach líonta le snáithíní (fibres) páipéir 

• Gnáthchlúdach litreach 

• 2 bhlaosc uibhe 

• Meáchain m.sh. cóipleabhair 

TREORACHA:

1. Scrúdaigh na clúdaigh litreacha go cúramach.

Tuar cé acu is fearr a chaomhnóidh na blaoscanna uibhe.

2. Cuir leathbhlaosc uibhe i ngach clúdach litreach.

3. Cuir na meáchain chéanna ar bharr na gclúdach ar fad go dtí go mbriseann blaosc amháin.

4. Cé acu blaosc is túisce (soonest) a bhris? Cén sórt clúdaigh litreach a mholfá do 

chara a bhí ag seoladh ruda leochailigh tríd an bpost? 

Teannas dromchla
– cad é féin? 

BUNÁBHAIR:

• Snáthaid fhuála 

• Tuáille cistine – píosa beag 

• Babhla 

• Uisce 

• Glantach (detergent) m.sh. leacht níocháin 

(washing-up liquid) 

TREORACHA:

1. Líon an babhla le huisce.

2. Cuir an tsnáthaid ar an uisce. Cad a tharlaíonn don tsnáthaid? 

3. Cuir an tsnáthaid ar an bpíosa tuáille. Cuir go cúramach iad ar an uisce.

4. Tabhair dóthain ama don uisce sú isteach sa tuáille. Rachaidh an tuáille faoi (sink).

5. Breathnaigh cad a tharlaíonn don tsnáthaid an uair seo.

6. Ar fhan an tsnáthaid ar bharr an uisce? Munar fhan, bain triail as arís.

7. Feach go géar ar an tsnáthaid ar an uisce. An dtugann tú aon rud faoi deara (notice)? 

8. Déan an ghníomhaíocht seo arís – cuir beagáinín leachta níocháin san uisce an 

uair seo. Cad a tharlaíonn? Cén fáth, dar leat? 

Imscrúdú

BUNÁBHAIR:
• Uisce      • Leacht níocháin     • Glicrín     • Babhlaí 
• Ábhair le haghaidh na slaite bolgáin m.sh glantóirí píopa, sreanga (wires).

TREORACHA:
1. I mbabhla amháin, cuir uisce agus leacht níocháin. Sa bhabhla eile, cuir uisce,

leacht níocháin agus glicrín.
2. Séid bolgáin ón dá bhabhla.
3. Cé acu meascán is fearr chun bolgáin a dhéanamh? 

SMAOINIGH AIR SEO:
• Conas a shocróidh tú cé acu na bolgáin is fearr? 
• Conas a chinnteoidh tú gur tástáil chothrom í? 

DÚSHLÁIN BHREISE:
• Cad a tharlódh dá n-athrófá an méid glicrín / an méid leachta níocháin sa mheascán? 
• An féidir bolgáin a dhéanamh le meascán glicrín agus uisce, ach gan 

aon leacht níocháin ann? 

Sa ghníomhaíocht dheireanach, chuir tú glicrín sa leacht níocháin. Cad a tharlódh do na
bolgáin, dar leat, gan an glicrín? Déan imscrúdú go bhfeicfidh tú.

An mbíonn bolgáin
cruinn (round) i gcónaí?

AIRE: Bí cúramach leis an tsnáthaid fhuála.

AIRE:
• Leacht an-shleamhain (slippery) is ea an meascán bolgáin seo.

Glan suas láithreach aon chuid de a dhoirteann (spills).

• Ná séid bolgáin in aice le súile daoine. Má théann meascán bolgáin 
isteach i do chuid súl, nigh láithreach iad le huisce glan.

Rud beag bídeach beo is ea
giosta (yeast). Teastaíonn bia, ar
nós siúcra, uaidh sula bhfásfaidh
sé. Úsáideann báicéirí giosta
nuair a bhíonn siad ag déanamh
aráin agus cácaí. Nuair a
cheannaíonn tú giosta bácála sa
phaicéad, bíonn sé ina chodladh
(dormant). Nuair a fhaigheann sé
teas (san oigheann) agus bia (sa mheascán don arán), dúisíonn sé agus tosaíonn sé ag
fás. Déanann giosta gás darbh ainm dé-ocsaíd charbóin (carbon dioxide). Bíonn an
gás céanna seo i ndeochanna súilíneacha (fizzy) chun an ghiosáil (fizz) a chur iontu!
Déanann an dé-ocsaíd charbóin bolgáin. Ardaíonn (rises) na bolgáin seo an t-arán
agus na cácaí. Mar sin, bíonn siad éadrom agus bog. Anois, féach an féidir le giosta
balún a theannadh gan séideadh isteach ann. Déan an ghníomhaíocht seo go
bhfeicfidh tú.

Úsáideann feithidí áirithe teannas dromchla chun cabhrú leo siúl ar uisce

Snáthaid fhuála 

Tuáille cistine

AIRE: Bí an-chúramach le huisce te. 

Clúdach litreach le 
scannán bolgánach 

Clúdach litreach le
snáithíní (fibres) páipéir Gnáthchlúdach

litreach

B
íonn cruth sféarúil ar bholgáin de

ghnáth. Teannas dromchla

(surface tension) is cúis (reason) leis

an gcruth seo a bheith orthu. Tá teannas

dromchla beagáinín cosúil le sórt scannáin

(film) a bheith ar dhromchla leachta (liquid).

B’fhéidir gur cuimhin leat léamh faoi theannas

dromchla i Eureka an bhliain seo caite. Más

mian leat níos mó a fhoghlaim faoi theannas

dromchla, déan an ghníomhaíocht thíos:
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